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A febre amarela é uma doença infecciosa 
causada por um vírus transmitido aos 
macacos e aos humanos através da picada 

de mosquitos infectados. As diferentes espécies de 
mosquitos vivem em habitats distintos, dessa forma, o 
ciclo da febre amarela pode ser silvestre ou urbano.

No ciclo silvestre (figura 1), macacos infectados são 
mordidos por mosquitos silvestres (Haemagogus spp. e 
Sabethes spp.) que por sua vez vão transmitir o vírus 
para outros macacos. Humanos que trabalham ou 
viajam para áreas de mata são mordidos pelos 
mosquitos e contraem a febre amarela. No ciclo 
urbano, o humano infectado é picado pelo mosquito 
Aedes aegypti que passa a transmitir a febre amarela 
para outros humanos.  Portanto, a transmissão da febre 
amarela depende dos mosquitos (vetores) para 
acontecer.
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As primeiras manifestações clínicas da febre amarela 
são repentinas e podem incluir febre alta, calafrios, dor 
de cabeça, dor muscular, cansaço, náuseas e vômitos. 
Em formas mais graves, pode ocorrer icterícia (pele e 
olhos amarelados), cansaço intenso, hemorragias 
(principalmente em gengivas, nariz, estômago e 
intestino), insuficiência renal e hepática. 

Não existe tratamento específico para a febre 
amarela. As medicações utilizadas visam diminuir os 
sinais e sintomas. Nos casos mais graves, se a pessoa 
não receber assistência médica, pode vir a óbito. Em 
caso de suspeita de febre amarela, procure um serviço 
de saúde. 

Os principais alicerces na prevenção da febre 
amarela são a vacinação, a eliminação dos potenciais 
locais de reprodução dos mosquitos e a preparação e 

resposta às epidemias (detecção imediata e 
campanhas de vacinação de emergência). A 
vacina está disponível gratuitamente nos 
serviços de saúde em qualquer época do ano. 

Em Janeiro de 2018, o Ministério da Saúde 
em conjunto com os estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Bahia, decidiu realizar a 
campanha de vacinação contra a febre 
amarela com doses fracionadas e padrão. O 
objetivo é evitar a expansão do vírus para 
áreas próximas de onde há circulação 
atualmente.  A adoção do fracionamento das 
vacinas é uma medida preventiva com o 
objetivo de vacinar um grande número de 
pessoas em um curto espaço de tempo. 
Segundo estudos realizados pela Fiocruz, a 
dose fracionada protege contra a febre 
amarela por até 8 anos. 

Fonte: Folha de São Paulo, 2017.

Figura 1: O ciclo
silvestre e urbano da
febre amarela

Febre Amarela e o fracionamento da vacina
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Crianças de nove meses a menores de dois anos, 
pessoas com condições clínicas especiais e gestantes 
devem receber a dose padrão (figura 2). No caso de 
viagens internacionais, o viajante deve tomar a dose 
padrão e apresentar o comprovante de viagem no ato 
da vacinação. A vacina deve ser tomada pelo menos 10 
dias antes da viagem.  A vacina na dose padrão não 
precisa de reforço mas, se o viajante recebeu a dose 

fracionada, deve esperar 30 dias para vacinar com a 
dose padrão. Países como a Austrália, África do Sul, 
Bolívia, Colômbia, Costa Rica, China, Singapura, 
Tailândia e Venezuela exigem o Certif icado 
Internacional de Vacinação (CIVP) contra a febre 
amarela para todos os viajantes acima de 1 ano de 
idade. Para mais informações, acesse o site: < 
https://viajante.anvisa.gov.br/viajante/>.

Fonte: Ministério da Saúde, 2018.

Figura 2: Esquema de vacinação da febre amarela com dose fracionada e dose padrão. 
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